
Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F2480

Niezawodne urządzenie wielofunkcyjne w przystępnej cenie umożliwia nie tylko
drukowanie. Proste instrukcje ułatwiają konfigurację i obsługę, zapewniając
wszechstronność drukowania wszystkich typów dokumentów — dokumentów, stron
internetowych i nie tylko.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F2480 zostało opracowane z myślą o użytkownikach poszukujących łatwej w obsłudze,
kolorowej drukarki w przystępnej cenie, oferującej szeroki zakres podstawowych, łatwo dostępnych narzędzi i funkcji
obniżających koszty oraz dodatkowo wbudowany skaner i kopiarkę.

Prosta instalacja i przyciski znacznie skracają proces konfiguracji.
Drukarkę można podłączyć do komputera bez żadnych problemów — prosta instalacja krok po kroku oznacza, że z drukarki
można korzystać już po paru chwilach. Intuicyjne przyciski znacznie ułatwiają zarządzanie drukarką. Na drukarce znajdują się
zaledwie cztery przyciski: włącznik zasilania, kopiowania w czerni/w kolorze i szybkiego anulowania zadania, który pozwala
zaoszczędzić atrament, papier i pieniądze. Wskaźnik niskiego poziomu atramentu ostrzega z wyprzedzeniem o konieczności
wymiany materiałów eksploatacyjnych. Lepszy dostęp do wkładów atramentowych ułatwia ich wymianę.

To niezawodne urządzenie wielofunkcyjne HP zapewnia liczne korzyści w przystępnej cenie.
Niezawodność HP w doskonałej cenie — prosta konstrukcja bez zbędnych dodatków oferuje wszystko to, co niezbędne.
Oryginalne atramenty HP dają gwarancję, że wydruki będą miały najwyższą jakość, tekst będzie wyrazisty i ostry, a kolory
intensywne. HP to również korzyści związane z wydajnością — drukuj nawet 3 razy więcej stron w czerni oraz 2,5 razy więcej
stron w kolorze, stosując opcjonalne wkłady atramentowe o dużej pojemności2. Opcja oszczędzania papieru pozwala drukować
wiele stron po obu stronach arkusza papieru. Certyfikat ENERGY STAR®.

Funkcja HP Smart Web Printing1 pozwala drukować więcej informacji z Internetu - o wiele łatwiej.
Funkcja HP Smart Web Printing1 pozwala lepiej wykorzystać wszelkie informacje drukowane z Internetu. Drukuj tylko to, co
chcesz. Drukarka pozwala łączyć treści wielu stron na jednym arkuszu, oszczędzając w ten sposób atrament i papier — przed
wydrukowaniem materiałów można je edytować i zmienić ich rozmiar. Koniec z obciętymi stronami i wydrukami z zaledwie
kilkoma wierszami tekstu i usuniętymi zdjęciami. Urządzenie umożliwia nawet dodawanie osobistych notatek - to idealne
rozwiązanie do drukowania prac szkolnych, przepisów kulinarnych, map, zdjęć oraz wszelkich innych informacji pochodzących
z Internetu.

1Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0
2W porównaniu z czarnym i kolorowym wkładem atramentowym HP 300; Wkłady XL nie wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić osobno.



Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 20 str./min Do 7 str./min Do 4 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 16 str./min Do 5 str./min Do 2 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W zaledwie 28 sekund W ciągu zaledwie 43
sekund

W ciągu zaledwie 63
sekund

Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.

Jakość druku W czerni: Do 600 dpi, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na
wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi

Druk bez marginesów Tak (do 100 x 150 mm)
Języki drukowania HP PCL 3 GUI

Skanowanie Rozdzielczość: Optyczny: Do 1200 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 215 x 297 mm
Typ: Płaski; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9; Technologia skanowania: Czujnik Contact
Image Sensor (CIS); Skala szarości: 65536

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal

Czarny tekst, A4: Do 20 cpm (kopii/min) Do 5 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 16 kopii/min Do 5 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Zoptymalizowana rozdzielczość do 600 dpi, rozdzielczość wejściowa 300 dpi;
Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 200%

Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 1000 stron

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia, etykiety, karty, nośniki HP Advanced Media, nośniki
do nadruków na koszulki, do wydruków bez marginesów

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Nie

Formaty nośników Standardowo: A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B5 (176x250 mm), C6 (114x162 mm), DL
(110x220 mm), 300x100 mm, 130x180 mm, 100x150 mm, nietypowe: Od 77 x 127 do 216 x 356 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4, legal, koperty: od 75 do 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; zdjęcie 10x15 cm: do 280 g/m²
Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 80 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 80, Koperty: Do 10, Karty: Do 40, Folie przezroczyste: Do 30, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 30
Drukowanie dwustronne Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: Maks. 22,8 W (aktywność), 2,3 W (oczekiwanie), 1,3 W (tryb oszczędzania energii), 0,3 W (urządzenie

wyłączone); Oczekiwanie: maks. 2,3 W
Moc dźwięku 6,9 B(A) (drukowanie z prędkością 15 str./min)
Ciśnienie akustyczne 57 dB(A) (drukowanie z prędkością 15 str./min)
Interfejsy Hi-Speed USB 2.0
Pamięć Standardowo: Wbudowana pamięć; Maksymalnie: Wbudowana pamięć
Dołączone oprogramowanie Windows® Live Photo Gallery
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 437,5 x 291 x 162 mm, w opakowaniu: 474 x 195 x 336 mm
Waga Bez opakowania: 4,9 kg, w opakowaniu: 6,1 kg
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach.
Możliwości sieciowe Brak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows Vista® (32-/64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (SP1 lub nowszy, 32-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
ENERGY STAR Tak
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
CB730B Urządzenie wielofunkcyjne HP

Deskjet F2480, czarny wkład
atramentowy HP 300,

trójkolorowy wkład atramentowy
HP 300, płyta CD z

oprogramowaniem HP, instrukcja
instalacji, podręczny

przewodnik, zasilacz i kabel
zasilania

Akcesoria
Q6264A Przewód HP USB o dużej szybkości

(1,8 m/6 stóp)
C6520A Przewód 2.0 (a-b) USB HP 3 metry

Materiały eksploatacyjne
CC640EE Czarny wkład atramentowy

HP 300
CC643EE Trójkolorowy wkład atramentowy

HP 300
CC641EE Czarny wkład atramentowy HP

300XL
CC644EE Trójkolorowy wkład atramentowy

HP 300XL

Nośnik
Q6593A Papier do drukarek atramentowych

HP Professional, matowy, 200
ark./A4/210 x 297 mm

Q8691A Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 arkuszy/10 x 15

cm bez marginesów
C5977B Papier HP Bright White Inkjet —

250 arkuszy/A4/210 x 297 mm

Serwis i wsparcie
UG062E HP Care Pack, serwis w miejscu
instalacji w następnym dniu roboczym, 3
lata
UG187E HP Care Pack, wymiana
urządzenia (czas standardowy), 3 lata
UG235E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG235E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,
Czechy, Słowacja, Węgry.
UG062E/UG187E: pozostałe kraje
europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.com.pl
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